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CV 

ERFARING1 

• På NEXT København (grundforløbet (GF2) på FTP, 2019) arbejdede jeg enormt meget med lys- 

og lydsætning. Vi fik undervisning i forståelsen for lys og lyd både på set og i postprocessen, 

bl.a. i sammenhæng med øvelser omkring interviewopsætning. 

 

Jeg blev fortrolig med Adobe Premiere Pro, og har i den forbindelse også lydmixet og colour-

gradet. Jeg har efterfølgende selv fået programmet til min iMac.  

Vi har fået undervisning i alt omkring shutter speed, blændeåbning- og tal, dybdeskarphed og 

gain – og hvordan det påvirkes/bruges i forhold til hinanden. 

Vi har i grupper lavet flere forskellige produktioner, hvor vi har afprøvet forskellige ”roller”: 

F.eks. lavede min gruppe og jeg som eksamensfilm et portræt af en balletdanserinde. Vi klippe-

de og redigerede hver vores version, men under optagelser skiftedes vi til at agere fotograf, in-

struktør, lydmand m.m., uagtet hvad man brændte mest for. På denne måde var vi også igennem 

en masse småproduktioner (bl.a. om 180º-reglen og kontinuitet), men også vores 2 intensive 

forløb af 3-ugers varighed med dokumentar og fiktion. På den måde endte vi med at have erfa-

ring indenfor alle dele af en produktion, på trods af, at mange af os havde klare idéer om hvad 

der interesserede os mest.   

• På Grundtvigs Højskole i 2018 havde jeg radio- og filmproduktion som mine 2 største fag. På 

filmholdet lavede jeg en 14 min. lang dokumentar om forskellene og lighederne på mig og min 

dengang 95-årige farmors liv, fra da vi begge var i starten af 20’erne. Her stod jeg for stort set 

alle dele i processen: idé, tilrettelæggelse, redigering, klipning m.m. Det var en meget nysgerrig 

og lærerig proces, og selvom resultatet kan diskuteres, så fik jeg enormt god forståelse for om-

fanget af større projekter. Vi klippede i Final Cut Pro. 

• I en frivillig filmklub i Roskilde i 2016 var jeg med til præproduktionen til en fiktionsfilm, hvor 

vi idéudviklede, planlagde locations, hyrede skuespillere, udregnede budget og skrev manu-

skript. 
 

1 Et udpluk af produktioner jeg har indgået i, kan ses på https://amandabahl.wixsite.com/amandahbahl  
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• I 3.g på Roskilde Gymnasium i 2014 lavede min gruppe og jeg en dokumentar om upcoming 

bands: Her var jeg ”instruktør” og klippede den endelige version. Endeligt valgte jeg at lave ek-

samensprojektet i 3.g alene, hvor jeg stod for hele projektet: idé, manuskript, kameraføring, 

klipning m.m. Det var dette amatørprojekt der for alvor satte skub i min interesse for filmpro-

duktion. 

 
UDDANNELSE 

Januar 2019 - juni 2019 ERHVERSUDD.: NEXT, Film- og Tv-produktion (grundforløbet, GF2)   

2018 HØJSKOLE: Grundtvigs Højskole (mine 2 største fag var både radio- og filmproduktion) 

2017 VIDEREGÅENDE UDD.: Dansk på Københavns Universitet, ét semester  

2012-2015 STX: Roskilde Gymnasium  
2011-2012 EFTERSKOLE: Rejsby Europæiske Efterskole, 9. klasse 

2002-2011 FOLKESKOLE: Kirke Hyllinge skole, 0. - 8. klasse 

 

ERHVERVSERFARING 

2018-nuværende RALLYS, København SV (café): Barista på fuldtid/deltid 

2016-2017 BRYGGERGÅRDEN, Roskilde (restaurant): Tjener på fuldtid 

2016-2016 MARGRETHESKOLEN, Gundsømagle (folkeskole): Fastansat vikar i 3 fag i 1. kl. 

2015-2016 SVENDS URE, Roskilde (urmager): Kasseekspedient 1 gang om ugen 

2015-2016 MARGRETHESKOLEN, Gundsømagle (SFO): SFO-vikar for 0.-3. klasse 

2015-2016 MARGRETHESKOLEN, Gundsømagle (folkeskole): Lærervikar for 0. – 9. klasse 

2015-2017 GIMLE, Roskilde (café og koncertsted): Frivillig i baren, som stagehand, barista mv. 

2012-2013 BAUHAUS, Trekroner: Ungarbejder på deltid 
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PERSONLIGT 

- Jeg har kørekort 

- Jeg har iMac og Adobe Premiere Pro 

- Jeg har rejst en del i mine sabbatår: 

Manchester, Liverpool, London, Paris, 

Budapest og 2 x Marrakesh  

- Snakker og skriver dansk og engelsk 

- Fødselsdag 21/4-1996 

- Afsluttede grundforløbet på Film- og 

Tv-produktion på NEXT i juni 2019 

med et 10-tal 

- Jeg vil fortsætte FTP-uddannelsen 

(hovedforløbet) på medieskolerne i 

Viborg 

 
I foråret 2018 tog jeg på Grundtvigs Højskole efter at have droppet ud af danskstudiet på Køben-

havns Universitet. Her fangede jeg mig selv i, på filmholdet, ofte at være den der hoppede i ’leder-

trøjen’. Jeg tror lederrollen falder mig naturligt, da jeg er god til at få idéer, tage initiativ og få sat 

tingene på skinner. Jeg har altid været glad for samarbejde og kompromisser, og jeg tror det er der-

for, at mine medstuderende kan følge mig og mine idéer. 

 

Jeg har i løbet af mine sabbatår haft mange forskellige jobs, og er ikke bange for at ’tage fat’. Jeg 

kan godt lide en hektisk hverdag, og derfor har jeg primært gået efter jobs hvor der især skulle sam-

arbejdes, holdes overblik og tænkes hurtigt for at få det til at fungere (lærervikar, tjener mv.) 

 

I min fritid fylder jeg gerne mine venner med røverhistorier og skrækkelig ordspilshumor. Jeg for-

mulerer mig meget naturligt med halvplatte bemærkninger, ærlige betragtninger og en stor mængde 

selvironi. Selvom jeg elsker at få andre til at grine, synes jeg ikke, at jeg er typen der er højtråbende 

eller fylder for meget.  

Er også stor fan af biografture, at gå til koncerter, skrive dagbog, se true crime-dokumentarer og 

drikke kaffe med fløde.  


